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	 ปัจจุบันทั่วภูมิภาคของโลกก�าลังประสบปัญหาจากผลกระทบปัญหา 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีอุณหภูมิเฉล่ียของผิวโลกและ 
มหาสมุทรเพ่ิมมากข้ึน	 โดยมีสาเหตุส�าคัญเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการสะสม 
ของก๊าซเรือนกระจกในปรมิาณทีส่งู	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
ซึ่งถือเป็นก๊าซส�าคัญในการเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้สะท้อน 
กลับสู่บรรยากาศ	 (IPCC,	 2007)	 นับเป็นวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ 
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบท่ีร้ายแรงในวงกว้าง	 โดยปัญหาดังกล่าวเป็นผลท่ีเกิดข้ึน	 
จากการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์	 โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ท้ังในภาคอุตสาหกรรม	 เกษตรกรรม	 การขนส่ง	 และภาคบริการ	 รวมท้ังการ
ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบอื่นๆ	ท�าให้มีการเพ่ิมขึ้น
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศ	จนส่งผลกระทบต่อสมดุลของภูมิอากาศในระดับโลก	ส�าหรับ
ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	 อ้างอิงจากรายงาน 
ความก้าวหน้าราย	 2	 ปี	 ฉบับที่1	 ของประเทศไทย	 (Thailand	 Biennial	 
Update	Repot	 2011)	ที่รายงานต่อ	UNFCCC	 ในเดือนธันวาคม	พ.ศ.2558	 
พบว่า	 ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ประมาณ	 305.52	
MtCO

2
e	 (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	 โดยมีสัดส่วนการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคพลังงานมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 72.97	 
ภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ	 17.32	 ภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ	 5.97	 
และภาคของเสียคิดเป็นร้อยละ	 3.74	 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2559)
	 ประเทศไทยมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกิจกรรมลดก๊าซเรอืนกระจกพร้อมกัน 
กับนานาประเทศ	 และได้ก�าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือน 
ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	สมัยที่	21	(COP-21)	ที่กรุงปารีส	ประเทศฝรั่งเศส	รัฐบาลไทย 
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ได้ต้ังเป้าไว้ว่าไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ	 20	 ถึงร้อยละ	 25	 ภายใน 
ปี	 ค.ศ.	 2030	 โดยมุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล	หันมาใช้พลังงานทดแทน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	พร้อมผลักดันเรื่องการลดการขนส่งทางถนนเปล่ียน
เป็นการขนส่งทางราง	ผลักดันใช้พลังงานทดแทนในแผนพลังงานพีดีพีของไทย 
ให้มากขึ้น	 ขจัดการบุกรุกป่า	 และท�าแผนการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ	 
ดังน้ันทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องจึงต้องมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากส่วนท่ีตนรับผิดชอบ	 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	 ในส่วน 
ของโรงพยาบาลซึ่งจัดอยู่ในส่วนของภาคบริการ	 โดยสัดส่วนการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด	 
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลการลดใช้พลังงานในโรงพยาบาล	 โดยมี
มาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
และน�้ามันเชื้อเพลิง	 และก�าหนดให้เป็นตัวชี้ วัดผลงานของทุกหน่วยงาน	 
(กรมองค์การระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ,	2559)
	 กระทรวงสาธารณะสุขแบ่งโครงสร้างการบริหารในส่วนภูมิภาคออกเป็น
ส�านักงานสาธารณสุขจงัหวดั	โรงพยาบาลศนูย์ท่ัวไปในระดบัจงัหวัด	โรงพยาบาล
ชมุชนและส�านกังานสาธารณสขุในระดบัอ�าเภอ	และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ระดับต�าบล	 ซึ่งบทบาทหน้าที่หลักของโรงพยาบาลท�าหน้าท่ีให้บริการสุขภาพ 
ทั่วไป	 ท้ังส่วนที่เป็นการรักษาพยาบาล	 การส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 
การฟื้นฟูสภาพ	และงานคุ้มครองผู้บริโภค	 ซึ่งการให้บริการในแต่ละวันมีการ 
ใช้พลังงานไฟฟ้า	การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเข้ามาเกี่ยวข้อง	 โดยกระบวนการผลิต 
หรือการใช้ประโยชน์จากพลังงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก	ซึ่ง 
เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนของโลก	 ดังน้ันเพ่ือให้น�าไปสู  ่
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในโรงพยาบาล	 เพ่ือท่ีจะใช้เป็นฐาน
ข้อมูลพ้ืนฐานและใช้ประกอบการตัดสินใจหรือก�าหนดนโยบายแนวทางการ
จดัการและเพ่ิมประสทิธิในการลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกในโรงพยาบาลต่อไป	
(ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม,	2557)
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	 การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับจากกิจกรรม
ขององค์กร	 หรือค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ 
หลักการที่ส�าคัญ	5	ประการ	ได้แก่
 1. ความตรงประเด็น (Relevance) 
	 การใช้ข้อมลูและวธีิการเลอืกแหล่งก�าเนดิ	ดดูกลับ	กักเก็บ	ก๊าซเรือนกระจก 
ที่ตรงกับความจ�าเป็นในการใช้งาน	 โดยต้องเลือกแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	
แหล่งดูดกลับก๊าซเรือนกระจก	แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก	 ข้อมูล	 รวมถึง 
วิธีการวัดและค�านวณที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่เก็บรวบรวมหรือประเมินได้นั้น	 ควรท่ีจะสะท้อนถึงปริมาณ
การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรหรือเก่ียวข้อง 
กับองค์กร	 และเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในการวางนโยบายขององค์กร
 2. ความสมบูรณ์ (Completeness)
	 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับก๊าซเรือนกระจกต้องครอบคลุมการปล่อยและ 
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด	ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ที่ท�าการเก็บรวบรวมหรือประเมินได้	 ควรเป็นปริมาณการปล่อยและดูดกลับ 
ก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร	หรือเกี่ยวข้องกับองค์กร
 3. ความไม่ขัดแย้งกัน (Consistency)
	 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวมหรือค�านวณปริมาณการปล่อยและ 
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีได้	 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกันแล้ว	ต้องไม่ขัดแย้งกัน	
ต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเทียบเคียงกันได้

หลักการการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร (Principle of Carbon Footprint 
Organization)

2. 
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 4. ความถูกต้อง (Accuracy)
	 การลดความมีอคติ	 และความไม่แน่นอนในการรวบรวมหรือค�านวณ
ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากท่ีสุดด้วยวิธีการ 
ที่สามารถปฏิบัติได้
 5. ความโปร่งใส (Transparency)
	 การเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับการรวบรวมหรอืค�านวณปรมิาณการปล่อย
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีเพียงพอ	 และเหมาะสม	 สามารถตรวจสอบได้	 
เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายสามารถใช้ข้อมลูดงักล่าวในการตดัสนิใจด้วยความเชือ่มัน่
อย่างสมเหตุสมผล

ชนิดและหน่วยแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 1. ชนิดของก๊าซเรือนกระจก
	 ก๊าซเรอืนกระจกในท่ีนีร้วมถึง	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2	
eq)	มเีทน	(CH

4
)	 

ไนตรัสออกไซด์	 (N
2
O)	 กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน	 (HFCs)	 กลุ่มเพอร์ฟลู 

ออโรคาร์บอน	(PFCs)	ซลัเฟอร์เฮก็ซาฟลโูอไรด์	(SF
6
)	และไนโตรเจนไตรฟลอูอไรด์ 

(NF
3
)

 2. ค่าศักยภาพท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน
	 ค่าศกัยภาพท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนค�านวณได้จากปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
แต่ละชนิดท่ีปล่อยออกมาและแปลงค่าให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า	 โดยใช้ค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนในรอบ	 100	 ปี	 
ของ	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change:	IPCC	(GWP	100)
 3. หน่วยแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับ 
ขององค์กร
	 การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับขององค์กร	 
หรือค่าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ต้องอยู่ในหน่วยตนั	(หรอืกิโลกรมั)	ของก๊าซเรอืนกระจก
แต่ละชนิด	และรวมอยู่ในหน่วยตัน	(หรือกิโลกรัม)	ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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	 ขั้นตอนนี้เป็นการระบุขอบเขตองค์กรที่จะท�าการประเมินการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	 โดยการน�าข้อมูลโครงสร้างของโรงพยาบาล	สัดส่วนการร่วมทุน	 
และการควบคมุกิจการ	มาใช้ประกอบการพิจารณาก�าหนดเป็นขอบเขตของการ 
ประเมิน	 รูปแบบขององค์กรในลักษณะของโรงพยาบาลอาจมีความแตกต่าง 
กับองค์กรในลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรม	ซึ่งมีความชัดเจนในเรื่องขอบเขต
ขององค์กรท่ีแสดงให้เห็นในภาพของพ้ืนที่ส่วนของกระบวนการผลิตและ
ส�านักงาน	ดังน้ัน	 การก�าหนดขอบเขตเพ่ือการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก	(System	boundary)	ในลักษณะของโรงพยาบาล	สามารถก�าหนด
ได้จากขอบเขตขององค์กร	เช่น	ก�าหนดขอบเขตตามโครงสร้างขององค์กร	ก�าหนด
ขอบเขตตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์	 ก�าหนดขอบเขตตามเลขที่ตั้ง	 เลขที่โฉนด	และ
เลขท่ีสถานประกอบการ	โดยส่วนใหญ่การก�าหนดขอบเขตขององค์กรจะเริม่จาก 
การเขียนรูปแบบโครงสร้างขององค์กรให้มีความชัดเจนมากที่สุด	 ระบุจ�านวน
โรงพยาบาลในเครือ	 หรือโรงพยาบาลร่วมทุนที่เก่ียวข้อง	 การก�าหนดขอบเขต
องค์กรเพ่ือการค�านวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรสามารถท�าได้โดยวิธีการ 
แบบใดแบบหนึ่งดังนี้
 1. แบบควบคุม (Control Approach)
	 ก�าหนดขอบเขตการรวบรวมแหล่งปล่อยและแหล่งดูดกลับก๊าซ 
เรือนกระจกแบบควบคุม	 ซึ่งมีทางเลือกในการก�าหนดขอบเขตขององค์กร 
แบ่งเป็นการควบคุมการด�าเนินงาน	 (Operational	 Control)	 ซึ่งจะต้องระบุ
กิจกรรมองค์กรเฉพาะส่วนท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจการควบคุม	 การด�าเนินงาน 
ขององค์กร	 ไม่นับรวมกิจกรรมขององค์กรมีส่วนเป็นเจ้าของแต่ไม่มีอ�านาจ 
ควบคุมการด�าเนินงาน	 ตัวอย่างรูปแบบโครงสร้างองค์กรของโรงพยาบาล 
ที่เป็นควบคุมการด�าเนินงานตามรูปที่	 1	 ซึ่งเป็นโครงสร้างองค์กรท่ีถูกก�าหนด 
โดยกระทรวงสาธารณสุข	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมีอ�านาจในการควบคุม 

การก™าหนดขอบเขตขององค์กร 
(Setting Organizational Boundaries)3. 
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การด�าเนินงานหรือกิจกรรมภายในโรงพยาบาล	และการควบคุมทางการเงิน	 
(Financial	 Control)	 ระบุกิจกรรมองค์กรเฉพาะส่วนที่อยู ่ภายใต้อ�านาจ 
การควบคุมทางการเงินเท่านั้น	และสามารถก�าหนดนโยบายทางการเงินและ 
การด�าเนินงานของโรงพยาบาล	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ 
ด�าเนินงานของโรงพยาบาล	 ตัวอย่างองค์กรท่ีมีโครงสร้างการจัดการแบบ
ควบคุมทางการเงินแสดงตัวอย่างตามรูปท่ี	 2	 ซึ่งลักษณะโครงสร้างองค์กรของ 
โรงพยาบาลเอกชนเป็นแบบบริษัทโรงพยาบาลในเครือ
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รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างโครงสร้างองค์กรของโรงพยาบาล
แบบควบคุมการด�าเนินงาน

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการ
ติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค	

งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค

งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและ
วิสัญญีพยาบาล

พยาบาลวิชาชพี/พยาบาลเทคนคิ

งานพยาบาลผู้คลอด
พยาบาลวิชาชพี/พยาบาลเทคนคิ

งานพยาบาลผู้ป่วยหนัก
พยาบาลวิชาชพี/พยาบาลเทคนคิ

งานพยาบาลผู้ป่วยใน
พยาบาลวิชาชพี/พยาบาลเทคนคิ

2. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
	 -	นักเทคนิคการแพทย์
	 -	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

8. กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
	 -	นักกายภาพบ�าบัด/
	 	 นักกิจกรรมบ�าบัด
	 -	ช่างกายภาพบ�าบัด
	 -	เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

11. กลุ่มงานการพยาบาล
	 -	หัวหน้าพยาบาล
	 -	พยาบาลวิชาชีพ
	 -	พยาบาลเทคนิค

5. กลุ่มงานการแพทย์
	 -	นายแพทย์

3. กลุ่มงานทันตแพทย์
	 -	ทันตแพทย์
	 -	เจ้าพนักงาน
	 	 ทันตสาธารณสุข

6. กลุ่มงานโภชนาการศาสตร์
	 -	นักโภชนาการ
	 -	โภชนากร

9. กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์และ
 สารสนเทศทางการแพทย์
	 -	นักวิชาการสาธารณสุข
	 -	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
	 -	เจ้าพนักงานเวชสถิติ
	 -	นักสังคมสังเคราะห์

12. กลุ่มงานการแพทย์
 แผนไทยและการแพทย์
 ทางเลือก
	 -	แพทย์แผนไทย
	 -	เจ้าพนักงานสาธารณสุข

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
	 -	เจ้าพนักงานการเงิน
	 	 และบัญชี/พัสดุ
	 -	นายช่างเทคนิค

4.  กลุ่มงานเภสัชกรและ 
 คุ้มครองผู้บริโภค
	 -	เภสัชกร/
	 	 เจ้าพนักงานเภสัชกร

10. กลุ่มงานบริการ
 ด้านปฐมภูมิและองค์รวม
	 -	พยาบาลวิชาชีพ/
	 	 พยาบาลเทคนิค
	 -	นักวิชาการสาธารณสุข
	 -	นักจิตวิทยา

7. กลุ่มงานรังสีวิทยา
	 -	นักรังสีการแพทย์
	 -	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล  
(ด้านเวชกรรม/ด้านสาธารณสุข/ด้านเวชกรรมป้องกัน)
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โรงพยาบาล	A

โรงพยาบาล	B

โรงพยาบาล	C

โรงพยาบาล	D

โรงพยาบาล	E

โรงพยาบาล	F

ผู้อ�านวยการฝ่าย
การลงทุนสัมพันธ์

ผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายจัดซื้อ

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างโครงสร้างองค์กรของโรงพยาบาล
แบบควบคุมทางการเงิน

เลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการ	1

ผู้อ�านวยการฝ่าย
ปฏิบัติการ	2

ผู้อ�านวยการฝ่าย
การเงิน

คณะกรรมการบริษัทโรงพยาบาล
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 2. แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์ (Equity Share)
	 ก�าหนดขอบเขตขององค์กรโดยการระบุกิจกรรมขององค์กรเฉพาะส่วนท่ี 
ร่วมทุน	 โดยสามารถระบุเป็นสัดส่วนของลักษณะการร่วมทุน	 หรือลงทุน 
ในอปุกรณ์หรอืหน่วยผลตินัน้ๆ	สดัส่วนการแบ่งปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
จะแบ่งตามสัดส่วนส่วนของผู้ถือหุ้น	มีลักษณะโครงสร้างขององค์กร	 เป็นแบบ
บริษัทโรงพยาบาล	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งได้ระบุสัดส่วนการลงทุนร่วมอย่างชัดเจน	
ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่	3

รูปที่ 3	แสดงตัวอย่างโครงสร้างองค์กรของโรงพยาบาล
แบบปันส่วนตามกรรมสิทธิ์

เจ้าของหุ้นส่วน/ผู้ด�าเนินการโรงพยาบาล

บริษัท	B	 
(หุ้นส่วน	50%)

บริษัท	C	 
(หุ้นส่วน	20%)

บริษัท	A	 
(หุ้นส่วน	30%)

บริษัท โรงพยาบาล จ�ากัด (มหาชน)

การก™าหนดขอบเขตการด™าเนินงาน 
(Setting Operational Boundaries)4. 

	 หลังจากที่โรงพยาบาลได้ก�าหนดขอบเขตขององค์กร	 โดยเลือกเป็นแบบ
ควบคุมการด�าเนินงาน	หรือแบบปันส่วนตามกรรมสิทธ์ิแล้ว	 ขั้นตอนต่อไปคือ
การก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงาน	ซึง่เป็นการระบขุอบเขตของกระบวนการผลิต 
หรือกิจกรรมท่ีจะท�าการประเมิน	 โดยอาศัยแผนผังกระบวนการผลิต 
หรือกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นส่วนช่วยในการก�าหนด
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ขอบเขตในการประเมิน	นอกจากนี้ยังต้องท�าการระบุแหล่งก�าเนิดของก๊าซเรือน
กระจกที่ปล่อยทางตรง	(Direct	GHG	emission)	และทางอ้อม	(Indirect	GHG	
emission)	ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ขอบเขต	ดังต่อไปนี้

ขอบเขตที่ 1 (Scope 1): การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงเกิดจากกิจกรรมต่างๆ	ภายในองค์กร	 
ทีอ่งค์กรเป็นเจ้าของหรอืควบคมุ	การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรงเป็นผลมาจาก 
กิจกรรมประเภทต่างๆ	ที่ด�าเนินการโดยองค์กร	ดังนี้
 •	 การผลิตพลังงานต่างๆ	ได้แก่	การผลิตไฟฟ้า	ความร้อน	และไอน�้า
 •	 กระบวนการท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีภายในกระบวนการผลิต	 เช่น	 
	 	 กระบวนการ	 Calcinat ion	 ของการผลิตปูนซี เมนต ์ 	 ซึ่ ง เ กิด 
	 	 คาร์บอนไดออกไซด์หลังเกิดปฏิกิริยา	 การผลิตกรดอะดิปิก	 และ 
	 	 แอมโมเนีย	เป็นต้น
 •	 การขนส่งที่เกิดจากยานพาหนะที่เป็นขององค์กร	แต่ไม่รวมการขนส่ง 
	 	 ผลิตภัณฑ์	วัตถุดิบ	หรือกากของเสียที่ด�าเนินการโดยบริษัทผู้รับเหมา
 •	 กระบวนการอืน่ๆ	การรัว่ซมึต่างๆ	ทีน่�าไปสูก่ารรัว่ไหลของก๊าซเรือนกระจก 
	 	 สูช่ัน้บรรยากาศภายนอก	เช่น	การรัว่ไหลของไฮโดรเจนฟลูออโรคาร์บอน	 
	 	 (HFCs)	 ซึ่งเป็นสารท�าความเย็นในเครื่องปรับอากาศ	การรั่วซึมของ 
	 	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของถังดับเพลิง	 และปริมาณก๊าซมีเทน 
	 	 ที่เกิดจากกระบวนการบ�าบัดน�้าเสียขององค์กร	เป็นต้น

ขอบเขตที่ 2 (Scope 2): การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
	 ขอบเขตท่ี	 2	จะพิจารณาก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากการน�าเข้าหรือซื้อ
พลังงานต่างๆ	จากภายนอกองค์กร	 เช่น	การซื้อพลังงานไฟฟ้า	ความร้อน	และ
ไอน�้า	เป็นต้น
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ขอบเขตที่ 3 (Scope 3): การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ
	 ขอบเขตท่ี	 3	 เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม
ต่างๆ	ที่นอกเหนือจากขอบเขตที่	 1	และขอบเขตที่	 2	ซึ่งตัวอย่างการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทางอ้อมภายในขอบเขตที่	3	ได้แก่
 •	 การสกัดวัตถุดิบ	 และการผลิตวัตถุดิบ	 สารเคมี	 และเชื้อเพลิงที่ม ี
	 	 การซื้อมาจากภายนอกองค์กร
 •	 การขนส่งวัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ์	และกากของเสีย	
 •	 การใช้น�้าประปา
 •	 การใช้วัสดุส�านักงาน	เช่น	กระดาษ	อุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ
 •	 ขยะของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ	ภายในองค์กร
 •	 การใช้เชื้อเพลิงในยานพาหนะรถเช่าเหมา
 •	 การเดินทางของพนักงาน

รูปที่ 3 แสดงขอบเขตและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อ้างอิง: Greenhouse Gas Protocol

CO2

SCOPE 2

PURCHASED ELECTRICITY
FOR OWN USE

PRODUCTION OF
PURCHASED MATERIALS

OUTSOURCED ACTIVITIES

CONTRACTOR OWNED
VEHICLES

EMPLOTEE BUSINESS TRAVEL

WASTE DISPOSAL

FUEL COMBUSTION

COMPANY OWNED
VEHICLES

PRODUCT
USE

SCOPE 2 SCOPE 3
SCOPE 1

INDIRECT
INDIRECT INDIRECT

DIRECT

SF6 CH4 HFCs PFCsN2O
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	 ขั้นตอนการระบุแหล่งและการค�านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 
เป็นข้ันตอนท่ีส�าคัญของการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 ผู้ประเมินต้อง 
ให้ความส�าคญักับคณุภาพของข้อมลูทีร่ะบแุละเก็บรวบรวม	จะต้องมแีหล่งท่ีมา
อย่างชัดเจน	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบในรูปแบบของเอกสารย้อนหลังได้อย่าง
ชัดเจน

ระบุแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Identify GHG emissions sources)
	 การระบแุหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที	่1	ทีม่าของข้อมลูการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกทีส่�าคญัภายในองค์กรสามารถพิจารณาได้ตามรปูแบบกิจกรรม	
ดังนี้
 •	 การเผาไหม้แบบอยู่กับที	่(Stationary	Combustion):	ได้แก่	การเผาไหม้ 
	 	 ของเชื้อเพลิงของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ	 ภายในองค์กร	 เช่น	 
	 	 หม้อไอน�้า	เตาเผา	เตาอบ	เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน	เป็นต้น
 •	 การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่	(Mobile	Combustion):	ได้แก่	การเผาไหม้ 
	 	 ของเชื้อเพลิงจากกิจกรรมการขนส่งยานพาหนะท่ีองค์กรเป็นเจ้าของ	 
	 	 หรือเช่าเหมามาแต่องค์กรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง	
 •	 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการผลติ	(Process	Emission)	 
	 	 ได้แก่	การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากปฏิกิริยาทางเคมขีองกระบวนการ 
	 	 ผลติ	เช่น	ปฏกิิรยิาการ	Calcination	ภายในกระบวนการผลติปนูซเีมนต์
 •	 แหล่งอื่นๆ	 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรั่วซึม	 (Fugitive	 
	 	 Emission):	ได้แก่	การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากแหล่งต้นก�าเนดิอืน่ๆ	 
	 	 ทีส่ามารถปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ภายในองค์กร	เช่น	ก๊าซเรอืนกระจก 
	 	 ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย	เป็นต้น

การระบุและค™านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Identifying and Calculating GHG Emissions)5. 
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	 การระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี	 2	 แหล่งก�าเนิดก๊าซ 
เรือนกระจกทางอ้อมจากการน�าเข้าพลังงานไฟฟ้า	ความร้อนและไอน�้า	มาใช้ใน 
องค์กร
	 การระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที	่3	กิจกรรมต่างๆ	ทีเ่กิดจาก 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ	 นอกเหนือจากขอบเขตท่ี	 1	 และ 
ขอบเขตที่	2	
	 การระบุแหล่งปล่อยการเรอืนกระจกจากกจิกรรมต่างๆ	ภายในโรงพยาบาล
สามารถระบุแหล่งก�าเนิดก๊าซเรือนกระจกได้ตามโครงสร้างหน่วยงานบริการ
ทั้งหมดของโรงพยาบาลดังตารางที่	1	

ตารางที่ 1	 แสดงแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามโครงสร้างหน่วยงานบริการ
ทั้งหมดของโรงพยาบาล

หน่วย กลุ่มงาน ก๊าซเรือนกระจก

บริการ
ทางการ
แพทย์

เวชศาสตร์
และงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน	

การเผาไหม้น�้ามันเชื้อเพลิงของรถรับ-ส่งผู้ป่วย	
(Emergency	Medical	Services:	EMS)

งานผ่าตัด
ศัลยกรรมและ
ออร์โธปิดิกส์

การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	 ในการใช ้

กล้องส่องเข้าไปดูอวัยวะภายใน	 (Laparoscope) 
เพื่อวินิจฉัยและงานผ่าตัด	การเกิดก๊าซคาร์บอนได 
ออกไซด์	(CO

2
)	ในการคะตาไลซ์หรือจี้ผิวหนังและ

หลอดเลือด

งานอายุรกรรม การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO
2
)	ในการรกัษา

โรคผิวหนังโดยการใช้เลเซอร์

จักษุวิทยา การใช้แก๊สซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์	 (SF
6
)	 และ

ก๊าซเพอร์ฟลูออโรโพรเพน	 (Perfluropropane)	 
ในงานผ่าตัดจอประสาทตา
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หน่วย กลุ่มงาน ก๊าซเรือนกระจก

สูติ-นรีเวชกรรม การใช้ก๊าซคาร์บอนได
ออกไซด์	(CO

2
)	ในการใช้กล้องส่องเข้าไปดูอวัยวะ

ในอุ้งเชิงกราน	(Laparoscope)

วิสัญญีวิทยา การใช้ก๊าซไนตรัสออกไซด์	 (N
2
O)	 เพ่ือวางยาสลบ

ผู้ป่วย

ทันตกรรม การเผาไหม้เชือ้เพลงิท่ีใช้กับอปุกรณ์การแพทย์	เช่น	
แก๊ส	LPG	ในห้อง
ปฏิบัติการทันตกรรม	และตะเกียงแอลกอฮอล์

สนับสนุน
ทางการ
แพทย์

งานชันสูตรและ
นิติเวช

การใช้น�้ายาท�าความเย็นในห้องเย็นเพ่ือเก็บรักษา
ศพ	

เทคนิคการ
แพทย์และพยาธิ
วิทยาคลินิก

การใช้สารท�าความเยน็ในห้องท�าความเย็นเพ่ือเก็บ
รักษาเลือด	การเผาไหม้แอลกอฮอล์ในตะเกียง	
เพื่อใช้ในงานเพาะเลี้ยงเชื้อ

เภสัชกรรม การใช้สารท�าความเย็นในห้องเย็น	 เพ่ือเก็บรักษา
วัคซีนและยา

สนับสนุน
ทั่วไป

โภชนศาสตร์ การใช้แก๊สหงุต้ม	(LPG)	และถ่านไม้	ในการประกอบ 
อาหารส�าหรับผู้ป่วย

งานซ่อมบ�ารุง การเผาไหม ้ เชื้อเพลิงที่ ใช ้ กับเคร่ืองจักรของ 
งานอาคารสถานที่	 เช่น	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน	
ปั๊มน�้าดับเพลิง	 เครื่องสูบน�้า	 รถตัดหญ้า	 รถเก็บ
ขยะ	อื่นๆ	
การเผาไหม้เชือ้เพลงิท่ีใช้ในงานซ่อมบ�ารุง	ของงาน
พัสดุก่อสร้างการซ่อมบ�ารุง	เช่น	แก๊สหุงต้ม	(LPG)	
ส�าหรับงานตัด	แก๊สอะเซทิลีนที่ใช้กับงานเชื่อม
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หน่วย กลุ่มงาน ก๊าซเรือนกระจก

งานบริการผ้า การเผาไหม้เชือ้เพลงิผลติไอน�า้และน�า้ร้อน	เพ่ืองาน
ซักและอบผ้า

งานอาคาร
สถานที่

การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทคาร์บอนไดออกไซด์	
ของงานอาคารสถานที่
การใช้สารท�าความเย็น	 การใช้ปุ๋ยในพ้ืนท่ีสีเขียว	
และการใช้ซลัเฟอร์เฮกซะฟลอูอไรด์	ในระบบไฟฟ้า
ของงานอาคารสถานที่
ก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบ	 ถัง/บ่อเกรอะ	 (Septic	
Tank)

งานยานพาหนะ การเผาไหม้เชื้อเพลิงน�้ามันรถยนต์	 งานธุรการ	 
การบริหารยานพาหนะ

เลือกวิธีค™านวณ (Select a calculation approach)
	 แนวทางการค�านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรม
ภายในองค์กรของโรงพยาบาล	ตามแหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภทต่างๆ	น้ัน	
สามารถอ้างองิได้จากแนวทางการประเมนิคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของกรประเทศไทย	
ซึ่งก�าหนดวิธีการได้มาซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกดังต่อไปนี้
	 1.	 คดัเลือกวิธีการค�านวณ	เลอืกและใช้วิธกีารค�านวณปริมาณการปล่อย
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่คลาดเคลื่อนน้อยที่สุดและลดความไม่แน่นอน
อย่างสมเหตุสมผล	สามารถเลือกได้จาก
	 	 1.1	 การตรวจวัดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก
โดยตรง	 ท่ีแหล่งปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องหรือเว้นช่วง 
เป็นระยะ	 โดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การตรวจวัดท่ีได้มาตรฐานตามวิธี 
การสากล	ซึ่งจ�าท�าให้ได้ข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
ที่มีความถูกต้องที่สุด
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	 	 1.2	 จากการค�านวณด้วยการสร้างโมเดลหรือการท�าสมการมวลสาร
สมดุล	 หรือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์	 หรือการค�านวณโดยใช้ข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร	คูณกับค่าการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
และแสดงผลให้อยู่ในรูปของตันหรือกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 
(CO

2
eq)

	 	 1.3	 จากการตรวจวัดร่วมกับการค�านวณ	เช่น	การค�านวณก๊าซมีเทน
จากการบ�าบดัน�า้เสยี	โดยอาศยัค่าตรวจวัดพารามเิตอร์ทางน�า้	ปรมิาณออกซเิจน 
ทีส่ารเคมใีช้ในการย่อยสลายสารอนิทรย์ี	(COD)	มาใช้ในการค�านวณหาปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
	 2.	 คัดเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลกิจกรรม	 หากมีการใช้ข้อมูลกิจกรรม
ประกอบการค�านวณ	ต้องมีการคัดเลือกและเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยและ 
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีไม่ขัดแย้งกับวิธีการค�านวณท่ีได้เลือกไว้	 ท้ังน้ีข้อมูล
ทั้งหมดควรได้รับการบันทึกไว้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมส�าหรับใช้วิเคราะห์และ 
ทวนสอบได้อีกอย่างน้อย	2	ปี
	 3.	 คัดเลือกหรือพัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทราบแหล่งท่ีมา	
เหมาะสมใช้กับแหล่งปล่อยหรือดูดซับก๊าซเรือนกระจกแต่ละแหล่ง	 เป็นค่า
ปัจจุบันในขณะที่ใช้ค�านวณ	ซึ่งค�านึงถึงความไม่แน่นอนในการค�านวณ	และ
น�ามาใช้ค�านวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	ตลอดจนไม่ขัดแย้งกับบัญชีรายการ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลค่าการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกแบบปฐมภูมิได้	 สามารถเลือกใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เรียงตามล�าดับ 
ความส�าคัญของคุณภาพของข้อมูลได้	ดังนี้
	 	 3.1	 ฐานข้อมลูท่ีท�าการศกึษาและเผยแพร่โดยองค์กรภายในประเทศ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมนั้นๆ
	 	 3.2	 ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมของวัสดุ พ้ืนฐานและพลังงานของ
ประเทศไทย	 (Thai	 LCI	Database)	ซึ่งรวบรวมและจัดการโดยศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ
	 	 3.3	 ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีท�าในประเทศ	 
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ซึ่งผ่านการกรองแล้ว	 ฐานข้อมูลท่ีเผยแพร่ทั่วไป	 ได้แก่	 โปรแกรมส�าเร็จรูป 
ด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต	(LCA	Software)
	 	 3.4	 ข้อมูลท่ีตีพิมพ์โดยองค์กรระหว่างประเทศ	 เช่น	 คณะกรรมการ 
ระหว่างรฐับาลว่าด้วยเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	(Intergovernmental	 
Panel	on	Climate	Change:	IPCC)	องค์กรของสหประชาชาติ

รวบรวมข้อมูลกิจกรรมและเลือกแฟกเตอร์การค™านวน 
(Collect activity data and choose emission factors)
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมนั้น	 ในทางปฏิบัติแล้วข้อมูลปริมาณ 
ก๊าซเรือนกระจกท่ีเก็บได้จากการตรวจวัดโดยตรงจากแหล่งก�าเนิดก๊าซเรือน
กระจกจะมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องแม่นย�าที่สุด	แต่ในทางปฏิบัติแล้วข้อมูล
ดังกล่าวมักจะไม่มีการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจาก
แหล่งก�าเนิดได้จริงๆ	 ในกรณีนี้สามารถแก้ไขได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ	 
ทีส่ามารถเชือ่มโยงไปถึงปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีเกดิขึน้จากกระบวนการผลิตได้ 
ผ่านการค�านวณโดยใช้ค่าแฟกเตอร์การปล่อย	 (Emission	 Factor)	 ที่เป็นค่า
มาตรฐานสากล	 เช่น	 IPCC,	 Thai	 LCI	Database	 เป็นต้น	 โดยผลลัพธ์ท่ีได้ 
จะอยู่ในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในหน่วยน�้าหนักตัน	ค่าปริมาณก๊าซ 
เรือนกระจกที่ประเมินได้จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน�ามาใช้อ้างอิง	 เพ่ือการ
รายงานผลได้แต่หากเปรียบเทียบกับค่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีได้จากการ
ตรวจวัดแล้วพบว่ามีค่าความถูกต้องท่ีแตกต่างกันมาก	 ผู้ประเมินอาจจะต้อง
พิจารณาความเหมาะสม

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก	=	ข้อมูลกิจกรรม	×	ค่าแฟกเตอร์การปล่อย

	 การค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาล	 จากข้อมูลเชิง
ปริมาณตามแหล่งก�าเนิดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงทางอ้อมตาม	
Scope	 1	และ	Scope	 2	สามารถน�ามาค�านวณเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 
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เพ่ือการรายงานผลในหน่วยของตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (tCO
2
e)	 โดย

แยกตามกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดก๊าซเรอืนกระจก	การค�านวณก๊าซเรือนกระจก
หน่วยของบญัชรีายการ	(Life	Cycle	Inventory:	LCI)	กับค่าแฟกเตอร์	(Emission	
Factor:	 EF)	 ของแหล่งปล่อยหรือเชื้อเพลิงแต่ละชนิดต้องเป็นหน่วยเดียวกัน	 
ผลคูณอยู่ในหน่วยของตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 (tCO

2
e)	 (แสดงให้เห็น

โดยสรุปในตารางท่ี	 2	 ซึ่งค่าและตารางดังกล่าวสามารถสืบค้นได้จากเว็ปไซด์ 
ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	http://www.tgo.
or.th	และแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร)	

ตารางที่ 2 ตัวอย่างบัญชีรายการและวิธีค�านวณก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขต รายการ
ค่า LCI ค่า EF

(kgCO
2
e/

หน่วย)

แหล่ง
อ้างอิง

ค่า GHG
(tCO

2
e)

หน่วย ปริมาณ

Scope	1 การเผาไหม้
น�้ามันเตา

ลิตร 1,000 3.0882 IPCC	
Vol.2	table	
2.2,	DEDE

3,088.20

การเผาไหม้
น�้าดีเซล
ภายใน
รถยนต์

ลิตร 500 2.2376 IPCC	
Vol.2	table	
2.2,	DEDE

1,118.80

Scope	2 พลังงาน
ไฟฟ้า

kWh 50,000 0.5821 Thailand	
Grid	Mix	
Electricity	
LCI	
Database

29,105.00
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	 การจัดการคุณภาพของการเก็บรวบรวมบัญชีข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	 
เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	 เพราะว่า
คุณภาพท่ีดีของข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจะสะท้อนถึงความถูกต้องของปริมาณ
ก๊าซเรอืนกระจกท่ีประเมนิได้	ซึง่แนวทางการจดัการคณุภาพของการเก็บรวบรวม
บัญชีก๊าซเรือนกระจก	สามารถสรุปได้เป็นขั้นตอนทั้งหมด	7	ขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1		การสร้างทมีเก็บรวบรวมข้อมลูบญัชรีายการก๊าซเรอืนกระจก 
ที่มีคุณภาพ	ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกให้ถูกต้องและมีคุณภาพ
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแผนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ	 ซึ่งแผน 
ดังกล่าวจะรวมรายละเอียดที่ส�าคัญของขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญช ี
ก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมในทุกระดับขององค์กร
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพโดยทั่วไปของการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ขั้นตอนที่ 4	ตรวจสอบคุณภาพเฉพาะของบางแหล่งท่ีมาของการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
 ขัน้ตอนท่ี 5		ตรวจสอบข้อมลูบญัชรีายการก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ก็บรวบรวมได้ 
ทั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญภายใน	และภายนอกองค์กร
 ขั้นตอนที่ 6	การส่งผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่	 5	สู่ทีมเก็บรวบรวมข้อมูล
บัญชีก๊าซเรือนกระจกในข้ันตอนท่ี	 1	 ข้อผิดพลาดต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นควรได้รับ 
การแก้ไขและปรับปรุง
 ขั้นตอนที่ 7 การเขียนรายงานผลการเก็บรวบรวมข้อมูลบัญชีก๊าซเรือน
กระจก	 และขั้นตอนวิธีการด�าเนินงาน	 เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน	 และข้อมูล 
ส�าหรับใช้ในการประเมินในระยะถัดไปของภายในองค์กร	 หรือการเผยแพร่ 
สู่สาธารณะต่อไป

การจัดการคุณภาพของการเก็บรวบรวมบัญชี
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
(Managing Inventory Quality)

6. 
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	 การตดิตามผลข้อมลูกิจกรรมขององค์กรทีร่ะบแุหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ในเชิงปริมาณ	 โดยส่วนใหญ่จะอ้างอิงตัวเลขทางบัญชีจากรายงานทางการ
เงินประจ�าปี	 ที่สอดคล้องกับหลักฐานการจัดซื้อ	 และเบิกจ่าย	 ท้ังน้ีการรวบรวม
ข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก	ต้องจ�าแนกรายการข้อมูลตามรายกิจกรรม
ของแต่ละหน่วย	 (Facility)	 ในการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ควรมีการระบุ
กระบวนการและวธีิการรวบรวม	และการจดัการคณุภาพของข้อมลูบญัชรีายการ
ก๊าซเรือนกระจก	(GHG	management	System)	อย่างละเอียด	โดยครอบคลุม
ตั้งแต่การบันทึกข้อมูล	 การถ่ายโอนข้อมูล	 การค�านวณข้อมูลเบื้องต้น	 การ 
ส่งมอบข้อมลู	ซึง่การรวบรวมข้อมลูส่วนใหญ่จะรวบรวมไว้ในตารางแผ่นค�านวณ	
(Verification	 Sheet)	 ตลอดจนแหล่งที่มาของข้อมูล	 ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทีร่วบรวมมาใช้ในการค�านวณ	ทัง้น้ีควรจดัท�าการประเมนิความไม่แน่นอน 
ของข้อมูลด้วย

รูปที่ 4 ตัวอย่างการจัดการคุณภาพข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง/
จ�านวนพนักงาน

น�้ายาแอร์/LPG/
น�้ามันเชื้อเพลิง/ไฟฟ้า

SF
6
/	LPG/	CO

2
/	N

2
O LPG

ทรัพยากรบุคคล วิศวกร/ซ่อมบ�ารุง

หน่วยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล

ระบบฐานข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

คณะกรรมการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

แพทย์ โภชนาการ

ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล



21

	 การรวบรวมข้อมูลและการจัดการคุณภาพข้อมูล	 เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ
การค�านวณปริมาณการปล่อยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร	เน่ืองจาก
ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มีผลต่อความถูกต้องของปริมาณการปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินได้ขององค์กร	 โดยแนวทางในการเก็บข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆ	 ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมของโรงพยาบาล
สามารถแบ่งได้ดังตัวอย่างในตารางที่	3

ตารางท่ี 3 แสดงตัวอย่างแหล่งที่มาของข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก 
ในโรงพยาบาล

แหล่ง
ปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก
ลักษณะข้อมูล จุดตรวจวัด

ที่มาของ
ข้อมูล

หลักฐาน
อ้างอิง

เครื่องผลิต
ไอน�้า	(Boiler)

น�้ามันเตา	
(ลิตร)

อาคาร
สาธารณูปโภค

การ
ประมาณค่า

ใบสั่งซื้อ	
(P/O	Report)

การหุงต้มใน
แผนกโภชนาการ

แก๊ส	LPG	
(กิโลกรัม)

หน่วยโภชนาการ การตรวจวัด การจดบันทึก
อย่างต่อเนื่อง

เครือ่งก�าเนดิ
ไฟฟ้าฉุกเฉิน

น�้ามันดีเซล	
(ลิตร)

หน่วยช่อมบ�ารุง การช�าระ
เงิน

ใบสั่งซื้อ	
(P/O	Report)

รถยนต์
ส่วนกลาง

น�้ามันดีเซล	
(ลิตร)

หน่วย
ยานพาหนะ

การช�าระ
เงิน

บิลใบเสร็จ

Septic	Tank	
ของพนักงาน

ก๊าซมีเทน	
(ต่อคน)

อาคารภายใน
โรงพยาบาล

การตรวจวัด การจดบันทึก
อย่างต่อเนื่อง

เครื่องท�า
ความเย็น

สารท�าความเย็น	
(กิโลกรัม)

ระบบท�าความเย็น
ภายในอาคาร

การช�าระ
เงิน

การจดบันทึก
อย่างต่อเนื่อง

การใช้
พลังงานไฟฟ้า

ไฟฟ้า	
(กโิลวัตต์-ชัว่โมง)

อาคารภายใน
โรงพยาบาล

การช�าระ
เงิน

ข้อมลูจากมเิตอร์
และใบเสร็จ
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	 แหล่งที่มาของข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกในโรงพยาบาล	ซึ่ง 
เกิดจากกิจกรรมต่างๆ	 ที่ก่อให้เกิดก๊าชก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร	 โดย 
แหล่งท่ีมาของข้อมูลแบ่งออกเป็น	 3	 รูปแบบ	 ได้แก่	 การตรวจวัด	 เป็นข้อมูล 
ที่ได้จากการอ่านค่าโดยตรงจากมาตรวัดของเครื่องจักร	 ซึ่งมีความแน่นอน 
และแม่นย�าสงู	หลกัฐานการอ้างองิของข้อมลูเป็นแบบการจดบนัทึกแบบต่อเนือ่ง 
มีแบบฟอร์มการจดบันทึกและการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ	 ท่ีมาของข้อมูล
แบบหลักฐานการช�าระเงิน	 ข้อมูลหลักฐานการอ้างอิงของข้อมูลส่วนใหญ่ 
ได้จากบิลใบเสร็จและใบสั่งซื้อ	(P/O	Report)	และข้อมูลที่ได้จากการประมาณ
ค่าหรือการตั้งค่าสมมติฐานค�านวณแหล่งท่ีมาของข้อมูลการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก	 ซึ่งการได้มาของข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลท่ีหยาบมีความไม่
แน่นอนสูง	 เช่น	 การประมาณค่าการใช้เชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน�้า	 ด้วยวิธีการ 
ตั้งสมมติฐานทางสมการคณิตศาสตร์	เป็นต้น

การประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty)
	 การประเมินความไม่แน่นอน	(Uncertainty)	ที่เกิดขึ้นจากการจัดท�าบัญชี
รายการก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	 ถือเป็นขั้นตอนส�าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึง 
ระดบัคณุภาพของข้อมลูการปล่อยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกทีเ่ก็บรวมรวบได้	
รวมถึงความไม่แน่นอนทีเ่กิดจากการค�านวณโดยใช้ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ	 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินความไม่แน่นอนควรน�า 
สูก่ระบวนการทบทวนขององค์กรผูร้บัผดิชอบข้อมลู	เพ่ือหารแนวทางการจดัการ 
ความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน	 และการบริหารจัดการคุณภาพบัญชีรายการก๊าซ 
เรือนกระจกขององค์กรในการจัดท�าครั้งต่อไป	 การประเมินความไม่แน่นอน 
ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล	 และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเลือกใช้	 สามารถตรวจ
สอบระดับคุณภาพของข้อมูลได้	 โดยการก�าหนดคะแนนไว้ตามตารางท่ี	 4	 
และตารางที่	5
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รายการ ระดับคุณภาพของข้อมูล

ข้อมูล
กิจกรรม

X	=	6	Points Y	=	3	Points Z	=	1	Points

เก็บข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง

เก็บข้อมูลจากมิเตอร์
และใบเสร็จ

เก็บข้อมูล
จากการ

ประมาณค่า

Emission	
Factors

C	=	4	Points D	=	3	Points E	=	2	Points F	=	1	Points

EF	จากการวัด
ที่มีคุณภาพ

EF	จากผู้ผลิต	
หรือ	EF	ระดับ
ประเทศ

EF	ระดับ
ภูมิภาค

EF	ระดับ
สากล

ระดับ
ระดับคะแนน

โดยรวมของข้อมูล
ค�าอธิบาย

1 1-6 มคีวามไม่แน่นอนสงู	คณุภาพของข้อมลูไม่ดี

2 7-12 มีความไม่แน่นอนเล็กน้อย	คุณภาพของ
ข้อมูลปานกลาง

3 13-18 มีความไม่แน่นอนต�่า	คุณภาพของข้อมูลดี

4 19-24 มีความไม่แน่นอนต�่า	 คุณภาพของข้อมูล 
ดีเยี่ยม

ตารางท่ี 4 แสดงตัวอย่างระดับคะแนนอ้างอิงของคุณภาพข้อมูลท่ีใช้ในการ
ศึกษา	การประเมินและจัดการความไม่แน่นอน	

ตารางที่ 5 ก�าหนดระดับคะแนนและเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความไม่แน่นอน
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	 การรายงานผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	 ถือเป็น 
ขั้นตอนท่ีมีความส�าคัญ	 ส�าหรับการต่อยอดสู่การประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกในระดับองค์กร	 และเป็นส่วนส�าคัญส�าหรับการสื่อสารข้อมูลท่ีประเมิน 
ได้สู่สาธารณะ	ซึ่งส่วนประกอบส�าคัญของการรายงานผลประกอบด้วย
	 1.	 ข้อมูลท่ัวไปของโรงงาน	 ได้แก่	 ชื่อ	 ท่ีตั้งขององค์กร	 ลักษณะสถาน
ประกอบการ	 จ�านวนคนงาน	ประเภทของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก	ดังตารางที่	6

ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล

การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Reporting GHG Emissions)7. 

ชื่อองค์กร เช่น	โรงพยาบาลศิริราช	ศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่/
สถานที่ตั้งองค์กร

ที่อยู่หรือที่ตั้งของโรงพยาบาล

ประเภทของ
โรงพยาบาล

เช่น	โรงพยาบาลสังกัดรัฐบาล	
โรงพยาบาลเอกชน

ชื่อ-สกุล
ของผู้ประสานงาน

ชื่อ-สกุล
ของผูร้บัผดิชอบข้อมูล

ระยะเวลาติดตามผล เช่น	1	มกราคม	–	31	ธันวาคม	2560
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แนวทางที่ใช้ในการ
ติดตามผล 

เช่น	 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท  ์
ขององค์กร	 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก	 (องค์การมหาชน),	 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี	 2	
(เมษายน,	2558)

ระดับของการรับรอง 
(Level of Assurance) 

แบบสมเหตุสมผล	หรือ	แบบจ�ากัด	(Reasonable	
Assurance	or	Limited	Assurance)

ระดับความมี
สาระส�าคัญ 
(Materiality Threshold) 

5%	Materiality

	 2.	 รายละเอียดของการก�าหนดขอบเขตขององค์กร	แผนผังองค์กรและ
กระบวนการผลิต	 รวมถึงระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล	 อธิบายขอบเขต 
ขององค์กรประกอบด้วยรายละเอียดแนวทางที่ใช้ก�าหนดขอบเขตขององค์กร	 
ซึ่งประกอบด้วย	แบบควบคุมด�าเนินงาน	 (Operational	Control)	และแบบปัน
ส่วนตามกรรมสิทธิ์	(Equity	Share)	ระบุหน่วยสาธารณูปโภค	พื้นที่ที่ครอบคลุม
ในรายงาน	และเอกสารยืนยันขอบเขต	เช่น	ใบอนุญาตสถานประกอบการ	หรือ
เลขที่โฉนด	เป็นต้น	ดังตารางที่	7	

ตารางที่ 7 แสดงขอบเขตขององค์กร

แนวทางที่ใช้ก�าหนด
ขอบเขตองค์กร

เช่น	ควบคุมด�าเนินงาน	 (Operational	Control) 
ควบคุมทางการเงิน	(Financial	Control)	แบบปัน
ส่วนตามกรรมสิทธิ์	(Equity	Share)

หน่วยสาธารณูปโภค 
(Facility)/พื้นที่
ท่ีครอบคลมุในรายงาน

ระบุหน่วยสาธารณูปโภค/พ้ืนท่ีท่ีรวมในขอบเขต	
เช่น	โรงพยาบาล,	ส�านกังาน,	หอพักผู้ป่วย,	โรงเก็บ 
และเผาขยะ)

เอกสารยืนยันขอบเขต เช่น	 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาล,	 
เลขที่โฉนด	
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	 3.	 ระบุกิจกรรมและติดตามผลท่ีเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทั้งโดยตรงจากแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี	 1	 การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกทางอ้อมขอบเขตที่	 2	 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ	
ขอบเขตที่	3	เพื่อค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก	
	 4.	 วิธีการประเมินและหาค่าแฟกเตอร์ที่ใช้ในการค�านวณ	 อ้างอิง 
ตามมาตรฐานสากล	 โดยระบุแหล่งที่มาของวิธีการประเมิน	 และค่าแฟกเตอร์
ต่างๆ	ที่ใช้ในการค�านวณ
	 5.	 ผลการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท้ัง	 7	 ก๊าซ	 ในหน่วยของตัน	 
และตันของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 แสดงในรูปของตาราง	 หรือกราฟ	 
ที่สามารถสื่อสารได้ง่าย	ดังตัวอย่างตามตารางที่	8	และรูปที่	5

ตารางที่ 8	ตัวอย่างการรายงานผลปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

ขอบเขต

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
ขององค์กร
(tCO

2
eq)

สัดส่วนเมื่อ
เทียบขอบเขต 

1 และ 2
(%)

สัดส่วนเมื่อ
เทียบขอบเขต 

1, 2 และ 3
(%)

ประเภท	1 378.00	 24.28	 23.20	

ประเภท	2 1,179.00	 75.72	 72.38	

ประเภท	3 72.00	  4.42	

อื่น	ๆ 40.00	  

รวม Scope 1 & 2 1,557.00 100.00 100.00 
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	 6.	 การรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามปีฐาน	 การคัดเลือกและ
ก�าหนดปีฐาน	 ตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	 ต้อง
ก�าหนดปีฐานไว้เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 เพ่ือ 
ให้สามารถเปรียบเทียบสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนและหลัง 
การด�าเนนิกิจกรรมหรอืโครงการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้	การพัฒนา
แนวทางการลดปริมาณก๊าซเรอืนกระจกทีม่ปีระสทิธิภาพ	องค์กรสามารถท�าการ
เปรียบเทียบสถานภาพปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตนเองได	้ 
โดยการก�าหนดปีฐานส�าหรับเปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซ 
เรือนกระจกท่ีใช้ในการค�านวณในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา	 ในกรณีท่ีไม่เคยเก็บ
ข้อมูลและท�าการค�านวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรมาก่อน	 องค์กร 
ต้องก�าหนดปีฐานจากปีที่เริ่มท�าการเก็บข้อมูลเพื่อการค�านวณ	ในการก�าหนดปี
ฐานองค์กรต้องท�าดังรายการต่อไปนี้
	 1.	 ต้องค�านวณหารปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามปีฐาน	 โดย 
ใช้ข้อมูลจากกิจกรรมขององค์กร	 โดยก�าหนดให้เป็นปีก่อนหน้า	 1	ปี	 หรือ	 ใช้ 
ค่าเฉลี่ยของหลายๆ	ปี	หรือตามปีปฎิทินสากล	หรือตามปีงบประมาณ

รปูท่ี 5 แสดงตวัอย่างสดัส่วนการรายงานผลปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร

0
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1,400

tonCO
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ประเภท	1 ประเภท	2 ประเภท	3 อื่นๆ
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	 2.	 เลือกปีฐานจากปีท่ีมีการค�านวณและทวนสอบปริมาณการปล่อย 
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกแล้วและมีข้อมูล
	 3.	 ต้องพัฒนาบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก	 ส�าหรับปีฐาน 
ที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ก�าหนด
	 4.	 อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกปีน้ันๆ	 เป็นปีฐานขององค์กรอาจสามารถ
เปลี่ยนแปลงปีฐานได้ในภายหลัง	แต่ต้องระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง	
	 การแสดงข้อมลูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและรายงานผลปริมาณ
ก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรสามารถแสดงได้หลายรูปแบบ	เช่น	ข้อมลูรายปี	และ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับปีฐาน	การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของค์กร 
เปรียบเทียบกับค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปีฐาน	 หน่วยงานโรงพยาบาลต้อง 
ก�าหนดปีฐานส�าหรับเปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก	
เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ซึ่งสามารถ 
ข้อมูลไปก�าหนดเป็นเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได	้
ดังตัวอย่างรูปที่	6

รูปที่ 6 ตัวอย่างรายงานผลของปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรเปรียบเทียบกับค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในปีฐาน

0

ปีฐาน ปีที่	1 ปีที่	2 ปีที่	3 ปีที่	4

10,000
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	 การทวนสอบการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	 (อ้างอิง 
ตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร)	 เป็นกระบวนการ 
ที่มีจุดมุ่งหมายส�าคัญ	 เพ่ือตรวจสอบผลการค�านวณปริมาณการปล่อยและ 
ดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่องค์กรได้รายงานไว้ให้มีความถูกต้องตามหลัก 
การแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์	 ได้แก่	 ความตรงประเด็น	 ความสมบูรณ์	
ความไม่ขัดแย้งกัน	ความถูกต้อง	และความโปร่งใส	เป้าหมายของการทวนสอบ	
คือ	การทบทวนข้อมูล	ตรวจสอบความถูกต้องของการค�านวณ	การรายงานผล	
และการแสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรว่ามีความสอดคล้องกับ
แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างเป็นกลางและอยู่บน 
พื้นฐานของข้อเท็จจริงหรือไม่	โดยองค์กรจะต้องท�าตามข้อก�าหนดดังต่อไปนี้
	 1.	 จัดเตรียมและจัดท�าแผนการทวนสอบตามข้อก�าหนดในเรื่องการ 
เตรียมการและการจัดการทวนสสอบตามแนวทางการทวนสอบคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ขององค์กร
	 2.		ก�าหนดระดับของการรับรองที่เหมาะสม	 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ 
ที่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งานข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรก�าหนด	และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนและให้การรับรอง
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	 (อบก)	 เป็น 
ผู้ก�าหนด
	 3.		ท�าการทวนสอบ	 โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับเป้าประสงค ์
ของแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

การทวนสอบการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร (Verification of Carbon 
Footprint Organization)

8. 
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แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการทวนสอบ
	 การทวนสอบโดยทั่วไปประกอบด้วยแนวทางการด�าเนินการดังต่อไปนี้	
	 1.	 การเตรียมการทวนสอบ	องค์กรควรด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	ดังนี้
 •	 ก�าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการทวนสอบ
 •	 ทบทวนข้อก�าหนดในแนวทางการประเมนิคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร
 •	 ทบทวนข้อก�าหนดในแนวทางการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ 
	 	 องค์กรและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและให้การรับรอง 
	 	 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 •	 ก�าหนดระดับของการรับรอง
 •	 ท�าข้อตกลงในเรื่อง	 วัตถุประสงค์	 ขอบเขต	 ระดับความมีสาระส�าคัญ 
	 	 หรือความละเอียดของข้อมูลและเกณฑ์การทวนสอบ	กับผู้ทวนสอบ
 •	 ก�าหนด	บทบาท	หน้าท่ี	ความรบัผดิชอบให้แก่บคุลากรอย่างเหมาะสม 
	 	 และชี้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 •	 ตรวจสอบและยืนยันให้แน่ใจว่า	 ข้อมูล	 และบันทึกท่ีเก่ียวกับก๊าซ 
	 	 เรือนกระจกขององค์กร	มีความครบถ้วนสมบูรณ์	และสามารถเข้าถึง 
	 	 ข้อมูลได้
 •	 ตรวจสอบและยืนยันให้แน่ใจว่า	 ผู้ทวนสอบมีคุณสมบัติและความ 
	 	 เชี่ยวชาญที่เหมาะสม
	 2.	 องค์กรควรจดัท�าแผนการทวนสอบและน�าไปสู่การปฎิบตั	ิโดยแผนดงั
กล่าวประกอบด้วย
 •	 การบวนการ	 ขอบเขต	 เกณฑ์	 ระดับของการรับรอง	 และกิจกรรม 
	 	 การทวนสอบ	ตามที่ได้ตกลงกับผู้ทวนสอบ
 •	 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการน�าไปสู ่การปฎิบัติและ 
	 	 ด�าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
 •	 ทรัพยากรที่จ�าเป็นเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามแผน
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 •	 วิธีการสุ่มตัวอย่างและป้องกันข้อมูล
 •	 การเก็บรักษาเอกสารและบันทึกที่จ�าเป็น
 •	 กระบวนการติดตามตรวจสอบและทบทวนแผน
 •	 การคัดเลือกและก�าหนดผู ้ทวนสอบที่มีความรู ้ความสามารถม ี
	 	 ประสบการณ์ทางเทคนิค	และไม่มีส่วนได้เสียกับองค์กร
	 3.	 กิจกรรมการทวนสอบ	ควรประกอบด้วย
 •	 ข้อตกลงในการก�าหนดขอบเขต	 วัตถุประสงค์	 เกณฑ์	 และระดับ 
ความเชื่อมั่นของข้อมูล	ระหว่างองค์กรและผู้ทวนสอบ
 •	 การประเมนิข้อมลูก๊าซเรอืนกระจกทีถู่กสุม่และวิธีปฎบิตักิารเก็บข้อมลู
	 	 การทบทวนภายในเรื่องถ้อยแถลงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
	 	 ว่าสอดคล้องกับเกณฑ์การทวนสอบที่ก�าหนดหรือไม่
 •	 การรายงานผลการทวนสอบ
	 4.	 กระบวนการทวนสอบ	ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ส�าคัญ	ได้แก่
 •	 ข้อตกลงในการทวนสอบเรือ่งวตัถุประสงค์	ขอบเขต	ระดบัของการรบัรอง 
		 	 และเกณฑ์การทวนสอบร่วมกับผู้ทวนสอบ
 •	 การตรวจสอบข้อมูลตัวเลขของบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก	และ 
	 	 ผลการค�านวณปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีปรากฏในรายงาน 
	 	 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร	ตามก�าหนดการของแผนการ 
	 	 ทวนสอบที่ได้ตั้งไว้
 •	 การทบทวนถ้อยแถลงการทวนสอบทีจ่ดัท�าขึน้โดยผู้ทวนสอบเทียบกับ 
	 	 เกณฑ์ที่ก�าหนด
 •	 การรายงานผลการทวนสอบโดยผู้ทวนสอบ
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ผู้ถูกทวนสอบและบุคลากรที่เกี่ยงข้อง
	 ในกระบวนการทวนสอบนั้น	 องค์กรควรตรวจสอบและยืนยันให้แน่ใจว่า
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทวนสอบมีคุณสมบัติดังนี้
 •	 มีความตระหนักและความส�าคัญของการจัดการก๊าซเรือนกระจก
 •	 มีความเข้าใจวิธีการด�าเนินงานและกระบวนการทวนสอบของ 
	 	 องค์กรตัวเอง
 •	 มคีวามช�านาญด้านเทคนิคทีจ่�าเป็น	เพ่ือสนับสนุนกระบวนการทวนสอบ 
 •	 มีความคุ้นเคยกับสาระส�าคัญและจุดหมายของแนวทางการประเมิน 
	 	 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ผู้ทวนสอบ
	 องค์กรต้องครวจสอบให่แน่ใจว่าผู ้ทวนสอบมีความรู ้ความสามารถ 
ที่เหมาะสมเป็นไปตามคุณสมบัติของผู ้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ท่ีผ่าน 
การรับรองและขึ้นทะเบียนกับส�านักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการ
รับรองระบบงาน	(The	National	Accreditation	Council	of	Thailand	–	NAC)	
นอกจากน้ีเมื่อมีการทวนสอบองค์กรต้องขอให้ผู้ทวนสอบเสนอถ้อยแถลงการ 
ทวนสอบ	 (Statement)	 โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย	 ค�าอธิบายเรื่อง	
วัตถุประสงค์	ขอบเขต	และเกณฑ์การทวนสอบ	ระดบัของการรบัรอง	และข้อสรปุ
ของผู้ทวนสอบที่อาจมีการชี้แจงข้อจ�ากัดและข้อยกเว้นในการรับรอง
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